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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
()04

 -1الصور األربع في مقامي اإلفهام واإللزام

ثانياً :أنه إذا كان هنالك مقامان للموو ممقوام اهاهوام ومقوام اهلووام أو مقوام الاللوة كالموه علوى موراال
اجلوودو ومقووام الاللووة كالمووه علووى إلووام عبوود بووه االصووور ،موون حيووا كيفيووة الأبووه واليدنووه ،بالنسووبة إليهموا
أربعة:

أ -اقوود ينووون الأبووه واليدنووه يف كووال املقووامني علووى اصووم املتصصووا عوون العمومووا واملطلقووا عوون

املقوودما وق ورائن ا ووا عوون اللف و  ،ب وأن يعتموود يف إاهووام مراالايووه اجلديووة موون مطلقايووه علووى املنفصووال
ويعتمود عليهووا أي وام يف مقووام إلووام عبيود بنالمووه بوأن ال يعتو كالمووه بوحوود  ،مون الون املنفصووال  ،موورآة
ملراال اجلدو وال مرآة ألحنامه اهلوامية على عبيد .
ب -وقد ينون الأبه يف كال املقامني على الوصم الون الفصم.

ج -وقد ينون اليدنه يف مقام اهاهام على املنفصال الون مقام اهلوام بأن يلتوم ايه بإلقوا أحناموه

وإلوامايه بظاهر ألفاظه من الون أن يفصم القرائن عنها.

د -وقد ينون اليدنه بالعنس.
ومن البديهي أن حنم كال املقامني يف الصوريني األو والثانية واحد:
 1-2أن يكون دأبه على المنفصالت في كال المقامين ،والعكس

ففي الصورة األولى ،ال ينون كالمه حجة على مراالايه اجلدية وال علوى أحناموه اهلواميوة ،والف و
يف ريبة املانع وال يصنع املقت ي وحبسب عباريه  مأ ّن أصالة العمووم
ال ينفع ملا ذكر من أن الف
املتصصوا املنفصولة ،إذ ال
واهطالق إمنا جتورو ايموا إذا ي ينون الأب املوتنلم والتعويوم علوى املقيّودا و ّ
مدرك لألخذ بأصالة العموم واهطالق إال بنا العقال عليهوا يف حمواورا،م ،ولويس مون بنوا العقوال عليهوا
إذا كان العام املطلو يف معورا التتصوي والتقييود ،حبيوا كوان املوتنلم بالعوام واملطلو يعتمود كثوىام علوى
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ص
وب العموووم
املنفصووال وي يبو ّوني مووام موراال يف كووالم واحوود ،اإنووه ال جتوورو حين ووذ مقوودما احلنمووة يف مصو ّ
واهطووالق ،ألن عموودة مق و ّدما احلنمووة هووي كووون املووتنلم يف مقووام بيووان م وراال  .وهووذ املقدمووة ال جتوورو
بالنسبة إ املتنلم الذو ينون شأنه ذلك ،أو يعتمد على املنفصال كثىام.
وم وون املعل وووم لن و ّوم م وون رال ووع األخب ووار ،أ ّن األئم ووة ص وولوا اهلل عل وويهم كثو وىام م ووا يعتم وودون يف بي ووان
املتصو
املتصصا واملقيّدا على املنفصال  ،اإنّه كثىام ما ينون العام وارالام من إمام عليوه السوالم و ّ
ّ
من إمام آخر .والعام الوذو ينوون مون شوأنه ذلوك أو يف معورا التتصوي ال جتورو ايوه أصوالة العمووم،
وذلك أي ا واضح م. 1
ا وإن هووذا اهسووتدالل بطولووه اوورو حبووذااى يف كووال املقووامني حووذو القووذة بالقووذة ولوويس اقووا يف املقووام
األول كما هو مصب كالموه وصوريح قولوه ،اإنوه لويس مون بنوا العقوال علوى اهعتمواال علوى أصوالة العمووم
واهطالق إذا كان املطل يعتمد كثىام على املنفصال سوا يف مقام بيان مراالايه أم يف مقام بيوان إلوامايوه
وأحناموه .كمووا ينطبو كالمووه :ماإنوه ال جتوورو حين و ص
وب العموووم واهطووالق ،ألن
ص
م
يف
وة
و
م
احلن
ودما
ق
م
وذ
ّ
عمدة مق ّدما احلنمة هي كون املتنلم يف مقام بيان مراال مع يغيى متعلقه إ املقام الثاين بوأن يقوال:
مألن عمدة مقو ّدما احلنموة هوي كوون املوتنلم يف مقوام بيوان إلواموه إذ لوو ي ينون يف مقوام بيوان إلواموه،
بأن كان ها الم أو مت ّقيام أو ممت نام أو ممثالم أو شبه ذلك أو كان ممن يعتمد على املنفصال كثوىام يف مقوام
بيان إلوامايه ،كما هو مورال النالم ،اال ينعقد اهطالق.
عموا يوواحم
وكذلك ارو ايهما موا قالوه :مو ّأموا يف األصوول اللفظيوة :اوالف
ايهوا إّمنوا ينوون ا صوام ّ
وعمووا يعارضووها بعوود الف وراا عوون حجيتهووا و،بووو املقت ووي لووا ،لبنووا العقووال علووى األخووذ ووا يف
احلجيووة ّ
ايهووا ينووون ا ص وام عوون املووانع ،ال عوون املقت ووى .وعلووى كووم حووال :ي و ك
حموواورا،م العرايووة ،اووالف
م. 2
األصول اللفظية مع األصول العملية يف أصم ولوب الف
ويف الصورة الثانية :ينون كالمه حجة يف املقامني على مراالايه اجلدية وعلى أحنامه وإلوامايه.
 0-4اختالف دأبه في المقامين
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وفي الصورة الثالثة :ال ينون كالمه حجة يف املقام األول ماهاهام بينما ينون حجة يف املقام الثاين
ماهلوام .
وفييي الصييورة الرابعيية :ينووون األموور بووالعنس اينووون كالمووه حجووة علووى املقووام األول وال ينووون حجووة
على املقام الثاين.
اهذا هو مقت ى الت قي والقاعدة.
ومبنى كالمه  على الصورة الثالثة

لنن احملق النائيين بىن ،لدى َس ْ لوهر كالمه ،على الصورة الثالثوة ،موع أنوه كوان ينبغوي التفصويم إ
الصور األربع ،ومع أن البنوا عليهوا ،علوى خصووص الصوورة الثالثوة وكوون اليودن ال وارل ذلوك ّيوى ب ّوني وال
مبني ،بم سيايت ما يدل على أن بنا ال ارل هو على الصورة األو  ،أو اهعتماال على املنفصال كثوىام
ّ
مووا يف املقووامني ،اينبغووي ،حسووب اهشوونال ،أن ال ينووون كالمووه حجووة ايهمووا ال أن ينووون حجووة يف املقووام
الثاين الون األول.
والحاصي ي  :أنووه  ك ووال اني ووالني م وون الون اللي ووم اإن ووه إمووا اعت و ال ووارل مم وون يعتموود كث وىام عل ووى

املنفصووال يف املقووام األول الون الثوواين أو اعت و اهعتموواال كث وىام علووى املنفصووال مل والم باملقووام األول الون
الثوواين ..وعلووى أو لووو كووان األول ارض وام مقص ووال لنووان اجل وواب بأهنووا العوووى بووال الليووم بووم الوودليم علووى
عوودمها وهووذا أوضووح وأسووهم وأشوود اختصووارام وي ينوون حبالووة إ ذلووك التطويووم الووذو ال ين ووم بووه هووذا
اهشنال إال بالن و الذو ذكرنا  ،ولو كان الثواين مقصووال ورال عليوه وحودة البوابني واملقوامني يف اهخوالل
واالختالل ..وسيأيت يف األلوبة الالحقة ما يوضح ما ذكرنا أكثر.
 -4األمر مرتهن في المقامين بدرجة اإلحتمال

ملصصا أخورى خفيوع علينوا ،واملقصووال
ثالثاً :إن األمر يف كال املقامني منوط بدرلة احتمال ولوال ّ
إذ النالم كله بعد الف  ،أما قبله اال حجية للنالم علوى املوراال اجلودو كموا هوو
حالة ما بعد الف
املتصصا يف النتب الروائية الو بأيودينا عون
مسلّم لدى األطراف وواضح أي ام ،لبداهة انفصال أكثر
ّ
عن ملصصايه.
عموما،ا ،اال يصح العمم بأو عام إال بعد الف
عن املتصصوا املنفصولة يف املقوام األول مالصواراة للظواهر عون كونوه
وصفوة القول :أنه بعد الف
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كم واار منها حبيا ال العلم اهمجا ي بولووال ّيوى  ،اوإن كوان احتموال ولووال
مراالام لديام له والعثور على ّ
قرائن أخرى ي حنصم عليها منظرام لتلف أو إيالف كثى مون كتبنوا إموا بواهحراق أو باملوا أو بالودان وشوبه
ذلك ضعيفام كواحد باملائة أو ع رة باملائة أو حىت ع رين باملائة ،كان ظاهر النالم حجة على املوراالا
اجلدية إذ هذا شأن الظوواهر وهوو التعوايع موع احتموال اخلوالف بوم ال ينوون ظواهرام إال بوذلك وإال لنوان
نصام ،وإن كان قويام كو %15ي ينن حجة.
عن ملصصا ما كان ظاهر اهلوام..
وكذلك حال املقام الثاين مامام بعد الف
امساق كال املقامني واحد من الون ارق بني حال التجار يف مثاله األول وحال العبيد يف مثاله الثواين،
كما سنوض ه ّيدام بإذن اهلل يعا .
وذب عون اهشونال أي وام ،بوأ ّن كوون شوأن املوتنلم ذلوك يولوب
وبذلك ظهر أن قولوه :مولنون ننون ال ّ
عوودم اهطمينووان والو،وووق بووأ ّن واقووع موراال هووو ظوواهر العووام واملطلو  ،الووو يعلّو ّيوورا باسووتتراج واقووع موراال
املتنلم ملا أمنن بالنسبة إ املتنلم الذو ينون شأنه ذلك م 1لا صر يف املقام الثاين أي ام بوأن يقوال مالوو
يعلّ ّيرا باستتراج واقع إلوام املتنلم ملا أمننه بالنسبة إ املتنلم الذو ينون شأنه ذلك لوضوح أن
األمر يف املقامني يدور مدار الرلة اهحتمال ،او ان املقام الثاين هو و ان املقام األول يف ذلك مامام اتودبر
يعرف .وللب ا صلة بإذن اهلل يعا .
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

يتيسر مالحظة ن
ّ

الدرس على املوقع التا يm-alshirazi.com :

يم الَّ ِذي انْي َقطَع َعن ِ
أمه َوأَبِ ِيه يُي ْت ُم يَتِ ٍ
قال رسول اهلل  :أَ َش ُّد ِم ْن يُي ْت ِم الْيَتِ ِ
يم انْي َقطَ َع َع ْن إِ َم ِام ِه َوََل
َ ْ
ِ
ِ
ص ِ
يما يُي ْبتَيلَى بِ ِه ِم ْن َش َرائِ ِع ِدينِ ِه أ َََل فَ َم ْن َكا َن ِم ْن
ول إِلَْي ِه َوََل يَ ْد ِري َك ْي َ
يَي ْقد ُر َعلَى ال ُْو ُ
ف ُح ْك ُمهُ ف َ
ِ
ِ
ومنَا وه َذا الْج ِ
ِ
ِ
شَ ِ ِ
ش ِر َيعتِنَا ال ُْم ْني َق ِط ُع َع ْن ُم َ
اه ُ بِ َ
يم فِي ح ْج ِرهِ أ َََل فَ َم ْن َه َداهُ
ش َيعتِنَا َعالماً بِعُلُ َ َ
َ
اه َدتنَا يَت ٌ
الرفِ ِ
يق ْاألَ ْعلَى 
َوأ َْر َش َدهُ َو َعلَّ َمهُ َش ِر َيعتَينَا َكا َن َم َعنَا فِي َّ
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